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IDENTYFIKACJA (CO JEST CO?)

Nakrętka zbiornika paliwa

Uchwyt roboczy

Rączka
rozrusznika

Przepustnica

Dzwignia
ssania

Osłona

Wał

Tłumik

Łącznik

Zbiornik
paliwa

Klucz

Regulacja
uchwytu
roboczego

Blokada
przepustnicy

Przełącznik
ZAŁ/WYŁ

Pompka
rozruchowa

Instrukcja
obsługi

Głowica
kosy

OZNACZENIA SYMBOLI

A. OSTRZEżENIE!Kosamoże bycniebezpieczna!Nieostrożne lubnieodpowiednieużycie
może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ciała.

B. Przedprzystąpieniemdoeksploatacji kosynależy dokładniezapoznać sięz niniejszą instrukcją.
C. Z tym uchwytem można stosować wyłącznie głowicę koszącą. Do urządzenia nigdy nie wolno

montować noży tnących lub urządzeń młócących.
D. OSTRZEŻENIE! Podczas pracy, żyłka może powodować dynamiczne wyrzucanie

przedmiotów. Może to spowodować obrażenia oczu lub innych części ciała. Należy zawsze
stosować środki ochrony wzroku.

E. Podczas pracy należy zawsze stosować:
Środki ochrony słuchu
Okulary ochronne lub przesłonę na oczy

F. Uchwyt roboczy należy umieścić poniżej strzałki.
G. Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie znajdował się podczas pracy kosiarki w promieniu 15

metrów. Wymóg ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy kilku operatorów pracuje w
tym samym miejscu.

H. Jakopaliwo należy stosowaćbenzynębezołowiową lubwysokiej jakościbenzynę zzawartością
ołowiu wymieszaną z olejem silnikowym w proporcji 2,5%.

I. Przełącznik ZAŁ/WYŁ silnika.
J. Poziom mocy akustycznej (zgodnie z Dyrektywy 2000/14/EC)
K. Maksymalna częstotliwość obrotów trzpienia, obr/min
L. Ciśnienie akustyczne w odłeglości 7,5 metra
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ry-
zykopożaru i poważnychobrażeńciała, wcza-
sie stosowania sprzętu ogrodniczego należy
stosować się do podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Należy zapoznać się ze
wszystkimi poleceniami i stosować się do nich.
Glowica napędowa może być niebezpieczna!
Operator powinien stosować się do instrukcji i
ostrzeżeń znajdujących się na kosie oraz w
instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do
pracy należy zapoznać się z instrukcją! Należy
dobrze poznać zasady pracy i obsługi
urządzenia. Kosęmogą obsługiwaćwyłącznie
osoby, które zapoznały się i rozumieją polece-
nia i ostrzeżenia umieszczone na kosie oraz te
znajdujące sięw instrukcji obsługi. Zabronione
jest używanie kosy przez dzieci.

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA
URZĄDZENIU

UWAGA: Do końcówki żyłkowej nigdy
nie należy montować noża tnącego. Zabrania
się stosowania końcówki młócącej. Kosa (sto-
sowana z dostarczonąw komplecie końcówką
żyłkową) przeznaczona jest wyłącznie do
użytku z żyłką tnącą. Dołączanie innych akce-
soriów lub końcówek zwiększa ryzyko dozna-
nia obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Żyłka powoduje
nagłe wyrzucanie obiektów spod kosy.
Może to spowodować uszkodzenie wzroku
lub obrażenia operatora lub innych osób.
Stosować okulary ochronne oraz spodnie
ochronne. Obracająca się żyłka nie może
dotykać części ciała.

Dzieci, osoby postronne oraz zwierzęta powin-
ny znajdować się co najmniej 15 metrów od
pracującej kosy. Jeśli podejdą bliżej, należy
natychmiast przerwać pracę.
W przypadku wystąpienia sytuacji, które nie
zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi,

należy kierowaćsię zdrowym rozsądkiem. Jeśli
potrzebna jest pomoc, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem serwisowym.

BEZPIECZEŃSTWO OPERATORA
S Należy być odpowiednio ubranym. Podc-
zas pracy i konserwacji kosy należy
zawsze stosować okulary ochronne lub
podobne środki ochrony wzroku (okulary
ochronne dostarczono w komplecie).
Środki ochrony wzroku powinny nosić oz-
naczenie Z87.

S W przypadku pracy w zakurzonych wa-
runkach należy zawsze stosować maskę
na twarz lub maskę przeciwpyłową.

S Należy zawsze stosować mocne, długie
spodnie, długie rękawy, obuwie robocze
oraz rękawice. Zaleca się stosowanie
osłon na nogi.

S Należy zawsze nosić odpowiednie obuwie
robocze. Nie wolno pracować bez obuwia
lub w sandałach. Nie należy zbliżać się do
wirującej żyłki.

S Długie włosy należy spiąć powyżej ra-
mion. Upiąć lub zdjąć luźne części ubrań
lub ubrania z luźno zwisającymi paskami,
frędzlami, itp. Mogą się one dostać w ru-
chome części kosy.

S Ubranie robocze w pełni zakrywające
ciało zabezpiecza operatora przed
odłamkami i fragmentami toksycznych
roślin, które są wyrzucane przez
obracającą się żyłkę.

S Wczasie pracy należy zachowaćostrożność
i przezorność. Kosy nie należy obsługiwaćw
stanie zmęczenia, choroby, zdenerwowania
lub po spożyciu alkoholu, narkotyków lub
leków. Należy zwracać uwagę na to, co się
robi i kierować się zdrowym rozsądkiem.

S Należy stosować środki ochrony słuchu.
S Kosy nigdy nie należy uruchamiać ani
obsługiwać w zamkniętych pomieszcze-
niach lub budynkach. Wdychanie spalin
może spowodować śmiertelne zaczadzenie.

S Rączki nie powinny być zabrudzone ole-
jem lub paliwem.

S Silnik powinien zawsze znajdować się po
prawej stronie ciała.

S Kosę należy mocno trzymać dwoma rękami.
S Głowica kosy (lub inna końcówka roboc-
za) powinna znajdować się poniżej bioder
i z dala od części ciała. Silnika nie należy
podnosić powyżej bioder.

S Należy uważać aby nie dotykać częściami
ciała tłumika i obracąjacej się żyłki (lub in-
nej końcówki roboczej). Silnika nie należy
podnosić powyżej bioder. Gorący tłumik
może spowodować poważne oparzenia.

S Należy stawiać stabilne kroki i nie tracić
równowagi. Nie pracować trzymając kosę
na wyciągniętych rękach, ani też używać
jej stojąc na niestabilnej powierzchni np.
na drabinie, na drzewie, na mocno
pochyłym zboczu, szczycie dachu, itp.
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S Pracować tylko w czasie dnia lub przy
sztucznym oświetleniu.

S Kosę należy używać tylko do zastosowań
opisanych w niniejszej instrukcji obsługi
(lub w instrukcjach obsługi dołączonych
do dodatkowych końcówek).
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
KOSY / KONSERWACJA
S Przed przystąpieniem do serwisowania
kosy należy odłączyć świecę zapłonową
(za wyjątkiem regulacji gaźnika).

S Przed każdym użyciem należy sprawdzić,
czy kosa nie jest uszkodzona lub czy nie
poluzowały się części. Przed przystąpieniem
do pracy należy sprawdzić szczelność
układu paliwowego i, jeśli to konieczne,
naprawićgo.Urządzenie należyutrzymywać
w stanie sprawności.

S Przed przystąpieniem do pracy należy
wymienić odłamane, pęknięte lub w inny
sposób uszkodzone części głowicy.

S Urządzenie należy konserwować zgodnie
z opisywanymi procedurami. Żyłka tnąca
powinna mieć odpowiednią długość.

S Należy stosować tylko firmową żyłkęMcCul-
loch o średnicy 2 mm. Nie wolno używać
przewodów drucianych, lin lub strun, itp.

S Przed rozpoczęciem pracy należy
zamocować osłonę. Stosować tylko zaleca-
nego typu głowicę kosy; należy sprawdzić,
czy jest ona odpowiednio i solidnie zamoco-
wana.

S Sprawdzić, czy kosa jest prawidłowo
złożona zgodnie z zaleceniami w niniejs-
zej instrukcji.

S Podczas regulacji gaźnika należypodeprzeć
dolną część kosy tak, aby zapobiec stykaniu
się żyłki z obiektami obcymi.

S Podczas regulacji gaźnika do urządzenia
nie powinny zbliżać się inne osoby.

S Należy stosować wyłącznie zalecane akce-
soria i części zamienne firmy McCulloch.

S Kosa powinna być serwisowana i konser-
wowana w autoryzowanym punkcie (za
wyjątkiem czynności konserwacyjnych,
które wymieniono w niniejszej instrukcji).
BEZPIECZNE OBCHODZENIE SIĘ Z
PALIWEM
S Paliwo należy mieszać i dolewać na otwar-
tym powietrzu.

S Należy trzymać się z dala od źródeł iskier
lub ognia.

S Do przechowywania paliwa należy
stosować atestowany kanister.

S W pobliży kosy lub miejsca przechowy-
waia paliwa zabrania się palić.

S Należy unikać rozlewania paliwa lub olej.
Należy wytrzeć rozlane paliwo.

S Przed uruchomieniem silnika, odejść na
odległość co najmniej 3 metrów od miej-
sca tankowana.

S Przed zdjęciem korka zbiornika paliwa
należy wyłączyć silnik i zaczekać aż ostyg-
nie.

S Benzynę należy przechowywać w kanistrze
nadającym się dla cieczy łatwopalnych.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
S Przed przewożeniem w samochodzie lub
przechowywaniem kosy należy wyłączyć
silnik, zaczekać aż ostygnie oraz odpo-
wiednio zabezpieczyć urządzenie.

S Przed przechowywaniem lub transportem
urządzenia należy opróżnić zbiornik pali-
wa. W tym celu należy uruchomić kosę i
poczekać, aż sama zgaśnie.

S Urządzenie oraz paliwo należy
przechowywać w miejscach, gdzie nie ist-
nieje ryzyko kontaktu oparów paliwa z isk-
rami lub płomieniem w podgrzewaczach
wody, silnikach elektrycznych,
przełącznikach, piecach, itp.

S Kosę należy przechowywać tak, aby ogra-
nicznik długości żyłki nie stanowił przy-
padkowego zagrożenia. Urządzenie
można zawiesić za wał.

S Urządzenie należy przechowywać z dala
od dzieci.
WAŻNA UWAGA: Narażenie na wibracje
poprzez długotrwale stosowanie benzyno-
wych narzędzi ręcznych może powodować
uszkodzenie naczyń krwionośnych lub
nerwów w palcach, dłoniach i stawach u
osób szczególnie narażonych na wady
układu krążenia lub opuchlizny. Dłuższa
praca w warunkach niskiej temperatury
może spowodować uszkodzenia naczyń
krwionośnych również u osób zdrowych.
Jeśli pojawią się symptomy takie jak
odrętwienie, ból, osłabienie, przebarwienia
lub zmiany skóry, brak czucia w palcach,
dłoniach lub stawach należy przerwaćpracę
i skonsultować się z lekarzem. System anty-
wibracyjny nie gwarantuje, że wyżej wymie-
nione problemy nie będą występowały.
Użytkownicy, którzy regularnie używają
narzędzi ręcznych z napędem mechanicz-
nym muszą kontrolować stan zdrowia oraz
stan stosowanych przez nich narzędzi.
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA
KOSY SPALINOWEJ

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem koszenia należy skontrolować
miejsce pracy. Należy usunąć obiekty (ka-
mienie, kawałki szkła, gwoździe, fragmenty
drutu, itp.), któremogąbyćwyrzuconeprzez
żyłkę, lub które mogą się w nią zaplątać.
Twardeprzedmiotymogą uszkodzićgłowicę
kosy i mogą być wyrzucone w powietrze
prowadząc do poważnych obrażeń ciała.
S Kosę należy stosować wyłącznie do pod-
kaszania, podcinania korzeni, koszenia
właściwego i zamiatania. Nie należy jest
stosować do podkaszania, przycinania
gałęzi lub strzyżenia żywopłotu.

S Kosić ruchem z prawej do lewej. Koszenie
po lewej stronie osłony pozwala odrzucać
ścinki z dala od operatora.
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DODATKOWE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA DLA OPCJONAL-
NYCH KOŃCÓWEK ROBOCZYCH

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem pracy z wykorzystaniem dodatko-
wych końcówek roboczych, należy
zapoznać się z instrukcją stosowania oraz
stosowaç się do wszystkich ostrzeżen i
zaleceń znajdujących się w instrukcja
obsługi i tych umieszczonych na końcówce.

OSTRZEŻENIE: Podczas używania
końcówki do przycinania szczelin lub
końcówki do wykaszania należy zamontować
specjalny uchwyt. Uchwyt należy zamocować
nad strzałka na naklejce bezpieczeństwa
znajdującej się na wale górnym (część kosy z
silnikiem). Jeśli wraz z końcówką do przycina-
nia szczelin lub końcówką do wykaszania nie
dostarczono uchwytu, uchwyt taki, wraz z zes-
tawem montażowym (nr 530071451), można
nabyć w autoryzowanym punkcie handlowo---
serwisowym.

Rączka

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
KOŃCÓWKI DO PRZYCINANIA
SZCZELIN

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem koszenia należy skontrolować
miejsce pracy. Należy usunąć obiekty (ka-
mienie, kawałki szkła, gwoździe, fragmenty
drutu, itp.), któremogąbyćwyrzuconeprzez
nóż tnący lub które mogą się owinąć wokół
wału.
S Nóż tnący zaczyna się obracać od razu po
zwolnieniu spustu. Nóż tnący może
spowodować poważne obrażenia opera-
tora lub osób trzecich.

S Przed zakończeniem koszenia odczekać,
aż nóż przestanie się obracać.
Nóz tnacy zaczyna sie
obracac od razu po
zwolnieniu spustu. Nóz
tnacy moze spowodo-
wac powazne obraze-
nia operatora lub osób
trzecich.

Przed zakonczeniem kos-
zenia odczekac, az nóz
przestanie sie obracac.

S Nie wolno używać noża, który został
wygięty, wykrzywiony, który jest pęknięty,
złamany lub uszkodzony w inny sposób.
Części, które są pęknięte, wyszczerbione
lub uszkodzone należy wymienić.

S Zabrania się usuwania koszonych roślin
lub przytrzymywania ich, gdy silnik pra-
cuje lub gdy nóż tnący jest w ruchu.

S Koło oraz płoza do regulacji wysokości
koszenia powinny zawsze spoczywać na
podłożu.

S Kosę należy powoli przesuwać po koszo-
nej powierzchni. W czasie pracy należy
zwracać uwagę na nierówne chodniki,
zagłębienia terenu, duże korzenie, itp.

S Podczas stosowania końcówki do przyci-
nania szczelin należy zawsze stosować
uchwyt.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
DMUCHAWY/ODKURZACZA

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomie-
niem urządzenia należy zawsze sprawdzić
miejsce pracy. Należy usnąć odpadki oraz
twarde obiekty jak kamienie, kawałki szkła,
fragmenty drutu, które mogą odbić się ry-
koszetem lub w inny sposób spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenieurządzenia.
S Regulację pracującego silnika można
wykonywać tylko na czystej i twardej po-
wierzchni. Odpady takie jak żwir, piasek,
pył, trawa, itp., mogą zostać wessane
przez wlot powietrza i z dużą energią wyr-
zucone przez otwór wylotowy, prowadząc
tym samym do uszkodzenia urządzenia,
obiektów lub poważnych obrażeń ciała
operatora lub osób postronnych.

S Nie należy wkładać żadnych obiektów do
rur dmuchawy, rur ssących lub wylotu
dmuchawy. Strumień wydmuchu od-
padów należy skierować tak, aby nie był
skierowany w stronę ludzi, zwierząt, szyb
oraz innych obiektów takich jak drzewa,
samochody, mury, itp. Siła wydmuchu
może spowodować, że kamienie, brud lub
patyki zostaną odrzucone lub odbite ry-
koszetem, co może spowodować
obrażenia osób lub zwierząt, a takżewybić
szyby lub spowodować inne szkody.

S Urządzenia nienależy eksploatowaćbezwy-
maganego osprzętu. Gdy urządzenie jest
wykorzystywane jako dmuchawa, należy
zawsze zamontować rury dmuchawy.

S Należy często sprawdzać stan wlotu po-
wietrza, rur dmuchawy lub rur ssących
(czynności te należy zawsze wykonywać
przy wyłączonym silniku i odłączonej
świecy zapłonowej). W przewodach wen-
tylacyjnych oraz rurach wylotowych nie
powinno być odpadów --- gromadząc się
w nich, mogą on utrudniać prawidłowy
przepływ powietrza.

S Zabrania się wkładania jakichkolwiek ob-
iektów do wlotu powietrza --- może to
ograniczyć prawidłowy przepływ powietr-
za oraz spowodować uszkodzenie
urządzenia.

S Dmuchawy nie wolno stosować do rozpy-
lania środków chemicznych, nawozów lub
innych substancji, które mogą zawierać
toksyczne składniki.
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S Aby uniknąć rozprzestrzeniania się ognia,
dmuchawy nie należy stosować w pobliżu
miejsc palenia liści lub zgarniętych śmieci, w
pobliżu kominków, ognisk, popielniczek, itp.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
KOŃCÓWKI DO WYKASZANIA

UWAGA: Nóż tnący może
gwałtownie odbić się od twardego
materiału. Może to prowadzić do obrażeń, a
nawet amputacji nogi lub ręki.

OSTRZEŻENIE: Głowicy kosy nie
wolno stosować jako elementu do montażu
noża tnącego.

OSTRZEŻENIE: Nóż tnący obraca
się przez chwilę po zamknięciu przepustnicy
lub wyłączeniu silnika. Obracający się z
rozpędu nóż tnący może powodować wyr-
zucanie przedmiotów lub, przy przypadko-
wym dotknięciu, może spowodować
obrażenia ciała. Nóż tnący należy zatrzymać
dotykając jego prawą stroną ściętej trawy.

Ostrze tnące
należy zatrzymać
dotykając nim
ściętego materiału.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem koszenia należy skontrolować
miejsce pracy. Należy usunąć obiekty (ka-
mienie, kawałki szkła, gwoździe, fragmenty
drutu, itp.), któremogąbyćwyrzuconeprzez
żyłkę/nóż tnący, lub które mogą się w nie
zaplątać.
S Nie należy stosować noża tnącego, który
został wygięty, wykrzywiony, który jest
pęknięty, złamany lub uszkodzony w inny
sposób.

S Przed rozpoczęciem pracy należy
zamocować osłonę. Podczas pracy z

nożem tnącym należy zawsze stosować
metalową osłonę.

S Należy stosować tylko zalecanego typu
noże tnące i sprawdzić poprawność i
solidności zamocowania noża.

S Cięcie należy wykonywać od lewej do pra-
wej. Koszeniepo prawej stronie osłonypo-
zwala odrzucać ścinki z dala odoperatora.

S Podczas pracy należy zawsze stosować
uchwyt, odpowiednio dopasowany pas
naramiennyoraz nóż tnący (patrz instrukc-
jaMONTAŻUw instrukcji dot. końcówkido
wykaszania).
BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
KULTYWATORA

OSTRZEŻENIE: Obracające się
zęby mogą spowodowaç poważne obrażenia
ciała. Nie wolno zbliżać się do zębów kultywa-
tora w ruchu. Przed demontażem zębów kulty-
watora oraz przystąpieniem do naprawy
należy wyłączyc silnik oraz odłączyć swiecę
zapłonową.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem kultywacji należy skontrolować
miejsce pracy. Usunąć wszelkie odpady oraz
twarde i ostre obiekty takie jak kamienie,
pnącza, gałęzie, kawałki sznurków, fragmenty
drutu, itp.
S Unikać kontaktu z twardymi obiektami,
któremogą zablokować lub utrudnićobra-
canie się zębów.Wprzypadku uderzeniao
twardy obiekt, wyłączyć silnik oraz
sprawdzić, czy urządzenie nie uległo usz-
kodzeniu.

S Zabrania się obsługi kultywatora bez
prawidłowo zamontowanej pokrywy zębów.

S Zęby i osłonę należy zabezpieczyć przed
odpadami.

S Po uderzeniu o obcy przedmiot należy
wyłączyć silnik, odłączyć świecę
zapłonową oraz sprawdzić, czy kultywator
nie został uszkodzony. Przed ponownym
uruchomieniem usunąć wszelkie usterki.

S Przed przystąpieniem do czyszczenia
zębów przy pomocy węża z wodą,
końcówkę należy odłączyć od napędu.
Zęby należy smarować, aby uniknąć korozji.

S W czasie serwisowania lub czyszczenia
zębów kultywatora należy zawsze stosować
rękawice ochronne. W czasie eksploatacji,
zęby mogą stać się bardzo ostre.

S Urządzenie należy wprowadzić na
najwyższe obroty tylko jeśli prowadzona
będzie rekultywacja.
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BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
NOŻYC DO PRZYCINANIA
ŻYWOPŁOTÓW

UWAGA: RYZYKO DOZNANIA
OBRAŻEŃ; RĘCE TRZEBA TRZYMAĆ Z
DALAODNOŻATNĄCEGO --- Nóż tnący jest
wprawiany w ruch od razu po uruchomieniu
urządzenia. Zabrania się usuwania ścinek z
noża, gdy nóż jest w ruchu. Przed
usunięciem materiału, który nawinął się na
nóż tnący, należy sprawdzić, czy przełącznik
jest w położeniu WYŁ, czy został odłaczony
przewód świecy zapłonowej oraz czy nóż
tnący nie obraca się. Urządzenia nie należy
chwytać lub trzymać za nóż tnący.

Zabrania się usu-
wania ścinek z
noża, gdy nóż jest
w ruchu.

Nóż tnący jest
wprawiany w

ruch od razu po
uruchomieniu
urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem pracy należy skontrolować miejsce
pracy. Usunąćwszelkie odpady oraz twarde
obiekty takie jak kamienie, kawałki szkła,
fragmenty drutu, itp. któremogąodbić się ry-
koszetem lub w inny sposób spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenieurządzenia.
S Nie należy stosować noża tnącego, który
został wygięty, wykrzywiony, który jest
pęknięty, złamany lub uszkodzony w inny
sposób. Zużyte lub uszkodzone części
należy wymienić w autoryzowanym punk-
cie handlowo---serwisowym.

S Urządzenie należy zawsze trzymać z przodu
ciała.Należyuważać, aby nie dotknąćżadną
częścią ciała ruchomego noża tnącego.

S Nóż tnący oraz przewody wentylacyjne
powinny być wolne od odpadów.
BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
PRZYCINARKI DO GAŁĘZI

OSTRZEŻENIE: Poruszający się
nóż tnący/łańcuch tnący mogą spowodować
poważne obrażenia ciała. Skontrolować
urządzenie przed rozpoc---zęciem pracy.
Urządzenia nie należy używać jeśli nóż jest
zgięty, pęknięty lub tępy (lub gdy łańcuch
tnący jest tepy). Nie należy dotykać noża lub
łańcucha tnącego. Nóż tnący/łańcuch tnący są
ostre. Nie należy ich dotykać. Aby zapobiec
poważnym obrażeniomciała, podczaswymia-
ny lub dotykania noża tnącego lub łańcucha
tnącego należy zawsze wyłączyć silnik,
upewnić się, czy nóż/łańcuch tnący zatrzymał
się, odłączyćświecę zapłonową oraz stosować
rękawice ochronne.

OSTRZEŻENIE: Nóż tnący/łańcuch
tnący porusza się z rozpędu jeszcze przez
chwilę po wyłączeniu silnika. Należy wtedy
zachować szczególną ostrożność, aby nie

doznać obrażeń. Uważać na urządzenie do
czasu, gdy nóż/łańcuch tnący całkowicie zatr-
zyma się. Nie zbliżać rąk, twarzy i stóp do ru-
chomych części urządzenia. Zabrania siędoty-
kania lub zatrzymywania noża/łańcucha
tnącego znajdującego się w ruchu.

OSTRZEŻENIE: Spadające obiek-
tymogą spowodowaćurazy głowy.Podczas
pracy z końcówką do przycinania gałęzi
należy stosować środki ochrony głowy.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec
poważnym obrażenia ciała, do montażu
końcówki do przycinania gałęzi nie należy
stosować więcej niż jedno przedłużenie
wałka napędowego.

OSTRZEŻENIE: Należy uważać,
aby nie dotknąć przycinarką elektrycznych
przewodów zasilających lub innych kabli
elektrycznych.
S Przycinarkę należy stosować wyłącznie
do przycinania gałęzi o średnicydo 10cm.

S Podczas przycinania, urządzeni powinno
pracować na optymalnych obrotach.
Urządzenie nie powinno pracować nawyso-
kich obrotach jeśli nie są przycinane gałęzie.

S W czasie przerw w pracy lub podczas
przechodzenia z miejsca na miejsce
należy zawsze wyłączyć silnik.

S W przypadku przypadkowego uderzenia
o obiekt obcy lub zaplątania się
urządzenia należy natychmiast wyłączyć
silnik i sprawdzić, czy urządzenie nie
zostało uszkodzone. Wszelkie usterki
należy naprawić w autoryzowanym punk-
cie handlowo---serwisowym. Krzywy,
wygięty, pęknięty lub złamany nóż tnący
należy wyrzucić.

S W przypadku wyczucia wibracji należy na-
tychmiast wyłączyć urządzenie. Wibracje są
sygnałem nieprawidłowej pracy. Przed
wznowieniem pracy należy sprawdzić, czy
nie zostały uszkodzone lub nie poluzowały
się nakrętki lub śruby. Jeśli wymagana jest
naprawa lub wymiana, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem handlowo---
serwisowym.
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BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
ODŚNIEŻARKI

OSTRZEŻENIE: Zabrania się
zbliżać ręce i nogi dowirnika podczas rozru-
chu lub pracy silnika. Czyszczenie wirnika
podczas pracy silnika jest wzbronione.
Przed usunięciem śniegu lub odpadów z
rynny wylotowej lub podczas regulacji
łopatek należy wyłączyć silnik i odłączyć
świecę zapłonową.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno opierać
się o rynnę wylotową. Kamienie lub odpady
mogą być wyrzucone w powietrze w kierun-
ku oczu i twarzy, powodując tym samym
poważne obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem odśnieżania należy skontrolować
miejsce pracy. Usunąć obiekty, które mogą
być wyrzucone w powietrze, lub które mogą
uszkodzić urządzenie. Należy uważać na ob-
iekty, które mogą być ukryte pod śniegiem.
S Wylotu nie należy kierować w kierunku
szyb, samochodów, itp.

S Silnik nie powinien pracować na wysokich
obrotach jeśli nie jest usuwany śnieg.

S W czasie pracy z odśnieżarką należy
zwracać uwagę na zagłębienia terenu i
inne ukryte zagrożenia.

S Przed zamocowaniem odśnieżarki do

głowicy napędowej należy upewnić się,
czy wirnik może się swobodnie obracać.

S Jeśli wirnik nie obraca się swobodnie z po-
wodu oblodzenia, przed uruchomieniem
urządzenia należy stopić nagromadzony
lód.

S Wirnik powinien być wolny od odpadów.
S Nie należy odśnieżać jeśli w pobliżu
znajdują się inne osoby. Odśnieżarka
może z dużą siłą wyrzucać małe obiekty
prowadząć do obrażeń.

S Po uderzeniu o obcy przedmiot należy
wyłączyć silnik, odłączyć świecę
zapłonową oraz sprawdzić, czy
odśnieżarka nie została uszkodzona. W
razie potrzeby, należy naprawić
urządzenie.

S Zabrania się eksploatacji odśnieżarki w
pobliżu obiektów ze szkła, samochodów i
innych pojazdów. Odśnieżarki nie wolno
stosować w celu usuwania śniegu
zalegającego na dachu.

S Odśnieżarki nie wolno używać w pobliżu ot-
worów okiennych, drzwi wejściowych, itp.

S Śniegu nie należy odrzucać na drogi pu-
bliczne lub w inne miejsca, gdzie odbywa
się ruch.

S Śnieg z nachylonych powierzchni należy
usuwać posuwając się w kierunku z dołu
do góry, nigdy nie należy obsługiwać
odśnieżarkiwpoprzek nachylonegozboc-
za. Należy ostrożnie zmieniać kierunek
pracy. Zabrania się usuwać śnieg ze stro-
mych wzniesień.

S Po zakończeniu odśnieżania, odśnieżarkę
należy zostawić na kilka minut włączoną,
aby zapobiec zamarzaniu ruchomych
części.

S Podczas pracy należy patrzeć za siebie i
ostrożnie cofać się. Uważać, aby się nie
poślizgnąć się lub upaść, szczególnie
podczas cofania się.

S Należy wiedzieć jak szybko wyłączyć
urządzenie.

MONTAŻ

OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy
kosa jest prawidłowo złożona i czy wszystkie
elementy mocujące są odpowiednio zamoco-
wane.
Sprawdzić, czy części urządzenianie sąusz-
kodzone. Zabrania się stosowania uszkod-
zonych części.
Stukanie filtra paliwa gdy zbiornik paliwa jest
pusty jest zachowaniem normalnym.
Pozostałośćpaliwa luboleju na tłumiku jest zja-
wiskiem normalnym i jest spowodowana
regulacją gaźnika oraz próbami fabrycznymi.

MONTAZ KOŃCÓWEK
UWAGA: Podczas instalacji końcówek do
kosy należy położyć urządzenie stabilnie na
płaskiej powierzchni.

1. Poluzować łaçznik obracając pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Łącznik

Pokrętło

POLUZOWAĆ

DOKRĘCIĆ

Osłona
na czas
transportu

2. Zdjąć osłonę transportową z łącznika.
3. Zdjąć zaślepkę wału z końcówki (jeśli
jest).
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4. Umieścić przycisk zwalniający końcówki
w wycięciu prowadnicy łącznika.

5. Wepchnąć końcówkęw łącznik, aż przy-
cisk zwalniający zaskoczy w otworze
głównym.

6. Przed przystąpieniem do eksploatacji
urządzenia, dokręcić mocno pokrętło
obracając je w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara.

Otwór główny

Wał górny
Przycisk
zwalniający Element

dolny

Wycięcie
prowadnicyŁącznik

OSTRZEŻENIE: Przed
rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy
przycisk zwalniający znajduje się w otworze
głównym oraz czy pokrętło jest mocno
dokręcone. Wszystkie końcówki mocuje się
w otworze głównym, o ile instrukcja obsługi
końcówki nie przewiduje inaczej. Wykorzys-
tanie nieprawidłowego otworu może
prowadzićdopoważnego uszkodzenia ciała
lub do zniszczenia urządzenia.

Przycisk zwalniający
znajduje się w otworze główny

Otwor

W celu montażu dodatkowych końcówek ro-
boczych, patrz rozdział MONTAŻ w instrukcji
obsługi dotyczącej odpowiedniej końcówki.

MONTAŻ OSŁONY

OSTRZEŻENIE: Osłona musi być
odpowiednio zamocowana. Osłona stanowi
częściowe zabezpieczenie przed
zagrożeniem ze strony obiektów wyrzuca-
nych w kierunku operatora i innych osób i
posiada ogranicznik długości żyłki, który re-
guluje długość żyłki. Ogranicznik długości
żyłki (na spodzie osłony) jest ostry i może
być przyczyną obrażeń.
1. Odkręcić nakrętke z osłony.
2. Włożyć wspornik w szczelinę w osłonie.
3. Włożyć osłonę, aż śruba przejdzie przez
otwór we wsporniku.

4. Nałożyć nakrętkę i mocno dokręcić ją
kluczem (dostarczony w komplecie).

Szczelina
Osłona

Nakrętka

Wspornik

Ostrze ogranicznika
długości żyłki

REGULACJA UCHWYTU

OSTRZEŻENIE: Podczas regulacji
uchwytu należy zwrócić uwagę, aby był on
zamocowany między spustem i naklejką
bezpieczeństwa. Uchwyt roboczy należy
umieścić poniżej strzałki.
1. Poluzować nakrętkę motylkową na uch-
wycie.

2. Wyprostować uchwyt na wale, a
następnie dokręcić nakrętkęmotylkową.

EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoc---
zęciem pracy należy zapoznać się z informac-
jami dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia
się z paliwem w części dotyczącej zasad
bezpieczeństwa. Zabrania się tankowania
urządzenia jeśli zasady bezpieczeństwa nie są
zrozumiale. Należy skontaktować się z autory-
zowanym punktem handlowo---serwisowym.
TANKOWANIE

OSTRZEŻENIE: Należy powoli
odkręcić korek zbiornika paliwa i uzupełnić
paliwo.
Silnik kosy pracuje na paliwie bezołowiowym.
Przed przystąpieniem do pracy, paliwo należy
wymieszać z wysokiej jakości olejem silniko-

wym do silników dwusuwowych chlodzonych
powietrzem. Do mieszanki zaleca się stosowa-
nie oleju McCulloch w proporcji 40:1 (2,5%).
Proporcję taką (40:1) uzyskuje się poprzez
zmieszanie 0,125 litra oleju z 5 litrami benzyny
bezołowiowej. NIEWOLNOSTOSOWAĆoleju
do silników samochodowych lub oleju do sil-
ników łodzi. Oleje te spowodują uszkodzenie
silnika. Podczas mieszania należy zastosować
się do instrukcji znajdujących się na zbiorniku
oleju. Po dodaniu oleju do paliwa należy
wstrząsnąć kanistrem, aby zapewnić odpo-
wiednie wymieszanie mieszanki. Przed tanko-
waniem należy zawsze zapoznać się z zalece-
niami bezpieczeństwa dotyczącymi paliwa.
WAŻNE
Doświadczenie pokazuje, żemieszanka pal-
iwa z alkoholem (z alkoholem etylowym lub
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metylowym --- tzw. gazohole) może
przyciągać wilgoć, co w trakcie długiego
przechowywania, prowadzi do rozdzielenia
się substancji i formowania kwasów. W cza-
sie przechowywania, gaz kwasowy może
uszkodzić elementy systemu paliwowego
silnika. Aby uniknąć problemów z silnikiem,
jeśli okres przechowywania przekroczy 30
dni układ paliwowy należy opróżnić. Należy
najpierw opróżnićzbiornik paliwa, następnie
uruchomić silnik i zaczekać aż sam zgaśnie.
W każdym nowym sezonie należy użyć no-
wego paliwa. Dodanie środków do oczyszc-
zania silnika lub gaźnika do zbiornika paliwa
spowoduje nieodwracalne uszkodzenia
układu paliwowego.
WYŁĄCZANIE KOSY
S Aby wyłączyć silnik, ustawić przełącznik
ZAŁ/WYŁ w położeniu WYŁ.

Przełącznik
ZAŁ/WYŁ

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIE: Podczas urucha-
miania silnika, głowica kosy obraca się. Nie
dotykać tłumika. Gorący tłumik może
spowodować poważne oparzenia.
ROZRUCH ZIMNEGO SILNIKA (lub
ciepłego silnika po spaleniu całego
paliwa)

Pozycja wyjściowa

Muffler

Rączka rozrusznika

Dzwignia
ssania

Pompka
rozruchowa

Blokada
przepustnicy

Przepustnica

UWAGA: Przepustnicę należy zablokować
w położeniu otwartym, aby umożliwić
działanie manetki przepustnicy. Blokada w
pozycji otwartej załącza się wtedy, gdy dłoń
trzyma uchwyt przepustnicy.
1. Położyć urządzenie na płaskiej po-
wierzchni.

2. Ustawić przełącznik ZAŁ/WYŁ w
położeniu ZAŁ.

3. Powoli nacisnąć 6 razy pompkę
rozruchową.

4. Przesunąć dźwignię ssania ustawić w
położeniu MAKSYMALNE SSANIE
(ustawiając ją na wysokości odpowied-
niego symbolu --- patrz rysunek poniżej).

Ustawienie
dźwigni
ssania

5. W trakcie wykonywania pozostałych
czynności spust powinien byćwciśnięty.

6. Mocno pociągać linkę rozrusznika dopóki
silnik nie wyda dźwięku jakby miał
zaskoczyć (nie pociągaćwięcej niż 6 razy).

7. Gdy silnik wyda dźwięk wskazujący że za-
raz zaskoczy, przesunąć dźwignię ssania
w położenieŚREDNIE SSANIE (ustawiając
w tymceludźwignię ssania zgodnie z sym-
bolem --- patrz rysunek poniżej).

Ustawienie
dźwigni
ssania

8. Energicznie pociągać linkę rozrusznika
aż do uruchomienia silnika (ale nie
więcej niż 6 razy). Jeśli silnik nie zaskoc-
zy po 6 pociągnięciach (w ustawieniu
ŚREDNIE SSANIE), przesunąć dźwignię
ssania do położenia MAKSYMALNE
SSANIE oraz 6 razy nacisnąć pompkę
rozruchową. Wcisnąć i przytrzymać
spust przepustnicy oraz pociągnąć linkę
rozrusznika 2 razy. Ustawić dźwignię
ssania w położeniu ŚREDNIE SSANIE i
pociągać linkę rozrusznika aż silnik zas-
koczy (ale nie więcej niż 6 razy).
UWAGA: Jeśli mimo to nie da się
uruchomić silnika, jest on prawdopo-
dobnie zalany. Przejść doURUCHOMIE-
NIA ZALANEGO SILNIKA.

9. Po uruchomieniu silnika, pozwolić, aby sil-
nik pracował przez 10 sekund, a następnie
ustawić dźwignię ssania w położeniu SSA-
NIE WYŁĄCZONE ustawiając w tym celu
dźwignię ssania zgodnie z symbolem ---
patrz rysunek poniżej. Przed zwolnieniem
spustu przepustnicy poczekać do 30 se-
kund na SSANIU WYŁĄCZONYM.
UWAGA: Jeśli silnik gaśnie, gdydźwignia
ssania jest w położeniu SSANIE
WYŁĄCZONE, ustawić dźwignię ssania w
położeniuŚREDNIE SSANIE i pociągać za
linkę, aż silnik zacznie pracować, (ale nie
więcej niż 6 razy).
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Ustawienie
dźwigni
ssania

ROZRUCH CIEPŁEGO SILNIKA
1. Ustawić przełącznik ZAŁ/WYŁ w
położeniu ZAŁ.

2. Ustawić dźwignię ssania w położeniu
ŚREDNIE SSANIE.

3. Wcisnąć i przytrzymać spust przepustnicy.
Przytrzymać wciśnięty spust przepustnicy,
aż silnik zacznie stabilnie pracować.

4. Energicznie pociągać linkę rozrusznika,
aż silnik zacznie pracować (ale niewięcej
niż 5 razy).

5. Pozwolić, aby silnik pracował przez 15
sekund, a następnie ustawić dźwignię
ssania w położeniu SSANIE
WYŁĄCZONE.

UWAGA: Jeśli mimo to nie da się uruchomić
silnika, dodatkowo pociągnąć linkę rozruszni-
ka 5 razy. Jeśli wciąż nie da się uruchomić silni-
ka, jest on prawdopodobnie zalany.
ROZRUCH ZALANEGO SILNIKA
Zalany silnik można uruchomić poprzez us-
tawienie dźwigni ssania w położeniu SSA-
NIE WYŁĄCZONE, a następni poprzez
pociąganie linki rozrusznika tak, aby
oczyścić silnik z nadmiaru paliwa. Rozruch
może wymagać wielokrotnego pociągania
linki rozrusznika (w zależności od stopnia za-
lania silnika). Jeśli mimo to nie da się
uruchomić silnika, należy zastosować się do
zaleceń przedstawionych w rozdziale USU-
WANIE USTEREK.
OBSŁUGA ŁĄCZNIKA
Prezentowany model wyposażono w spec-
jalny łącznik, który umożliwia zamocowanie
opcjonalnych końcówek roboczych.

OSTRZEŻENIE: Przed
demontażem lub montażem końcówki
należy zawsze wyłączyć silnik oraz odłączyć
świecę zapłonową.
DEMONTAŻ KOŃCÓWKI KOSZĄCEJ
(LUB INNEJ KOŃCÓWKI ROBOCZEJ)
UWAGA: Podczas demontażu lub montażu
końcówek roboczych należy stabilnie położyć
urządzenie na płaskiej powierzchni.
1. Poluzować łącznik obracając w tym celu
mocno pokrętło w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.

Knob

POLUZOWAĆ

DOKRĘCIĆ

Łącznik
Wał
górny

Element
dolny

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk
zwalniający.

Łącznik Wał górny
Element dolny

Przycisk
zwalniający

3. Trzymając mocno silnik oraz wał górny,
wyciągnąć końcówkę z łącznika.

MONTAŻ OPCJONALNYCH
KOŃCÓWEK ROBOCZYCH
1. Zdjąć zaślepkę wału z końcówki (jeśli
jest).

2. Umieścić przycisk zwalniający końcówki
w wycięciu prowadnicy łącznika.

3. Wepchnąć końcówke w łącznik, aż przy-
cisk zwalniający zaskoczy w otworze
głównym.

4. Przed przystąpieniem do eksploatacji
urządzenia, dokręcić mocno pokrętło
obracając je w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara.

Otwór główny

Wał górny
Przycisk
zwalniający Element

dolny

Wycięcie
prowadnicyŁącznik

OSTRZEŻENIE: Przed
rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy
przycisk zwalniający znajduje się w otworze
głównym oraz czy pokrętło jest mocno
dokręcone. Wszystkie końcówki mocuje się
w otworze głównym, o ile instrukcja obsługi
końcówki nie przewiduje inaczej. Wykorzys-
tanie nieprawidłowego otworu może
prowadzićdopoważnego uszkodzenia ciała
lub do zniszczenia urządzenia.
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Przycisk zwalniający
znajduje się w otworze główny

Otwor

POZYCJA ROBOCZA

NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ:
Śrobki
ochrony
słuchu Śrobki

ochrony
wzroku

Długie spodnie

Mocne obuwie

Kosić ruchem z prawej do lewej.

OSTRZEŻENIE: Należy zawsze
stosować środki ochrony wzroku oraz
słuchu. Zabrania się opierania się o głowicę
kosy. Kamienie lub odpady mogą odbić się
rykoszetem lubw inny sposób spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenie wzroku.
Silnik nie powinien pracować na wższych ob-
rotach niż to konieczne. Żyłka skutecznie tnie,
jeśli silnik pracuje na częściowo otwartej prze-
pustnicy.Przy niższychobrotach, silnikpracuje
mniej hałaśliwie i odczuwalne są mniejsze wi-
bracje. Żyłka wytrzyma dłużej i będzie mniej
narażona na ”wtapianie się” w szpulę.
W czasie przerw w pracy, należy zawsze
zwolnić spust przepustnicy i poczekać, aż sil-
nik przejdzie w tryb pracy jałowej.
Wyłączanie silnika:
S Zwolnić spust przepustnicy.
S Ustawić przełącznik ZAŁ/WYŁ w położeniu
WYŁ.
WYSUWANIE SIĘ ŻYŁKI
Żyłkawysuwasięok. 5cmza każdymrazem,
gdy spódgłowicy kosydotknie podłożaprzy
pracy silnika na pełnych obrotach.
Optymalną długością żyłki jest długość re-
gulowana przez ogranicznik długości żyłki.
W czasie pracy, osłona powinna zawsze
znajdować się na swoim miejscu.
Wysunięcie żyłki:
S Silnik powinien pracować na maksymal-
nych obrotach.

S Trzymać głowicę kosy równolegle do kos-
zonego podłożą i nad nim.

S Lekko uderzyć jeden raz głowicą kosy o
podłoże. Każde uderzenie spowoduje
wysunięcie ok. 5 cm żyłki.
Glowicą należy uderzać tylko o powierzchnię
porośnięta trawą. Uderzanie o powierzchnię
betonową lub asfaltową może spowodować
nadmierne zużycie głowicy kosy.
Jeśli długość żyłki będzie mniejsza niż 5 cm,
aby wysunęła się odpowiednia długość żyłki,
urządzeniem trzeba uderzyć więcej razy.

OSTRZEŻENIE: Należy stosować
wyłącznie żyłkę o średnicy 2 mm. Żyłka o innej
średnicy i kształcie nie będzie się odpowiednio
wysuwała, co prowadzi do nieprawidłowego
działania głowicy koszącej lub może
spowodować poważne obrażenia ciała. Nie
należy stosować innych materiałów takich jak
kable, drut, sznurek, itp. Fragmenty drutu
mogą odłamać się podczas koszenia i mogą
zostać wyrzucone w powietrze powodując
poważne obrażenia ciała.

METODY KOSZENIA

OSTRZEŻENIE: Należy pracować
na minimalnych obrotach i uważać podczas
koszenia wokół twardych obiektów (kamie-
nie, żwir, słupki ogrodzeniowe, itp.) --- mogą
one uszkodzić głowicę kosy, zaplątać się w
żyłkę lub, gdy wyrzucone w powietrze,
mogą stanowić poważne zagrożenie.
S Elementem tnącym jest końcówka żyłki.
Najlepsze wyniki koszenia oraz
oszczędność żyłki osiąga się kosząc
końcową częścią żyłki. Na rysunku
poniżej pokazano prawidłowy i
nieprawidłowy sposób koszenia.

Elementem tnącym
jest końcówka
żyłki.

Prawidłowy Nieprawidłowy

Cięcie całym odcin-
kiem żyłki.

S Żyłka łatwousuwa trawę i chwasty zmiejsc
okalających mury, płoty, drzewa i klomby
kwiatowe, ale może jednocześnie
uszkodzić delikatną korę drzew lub
krzewów oraz spowodować zarysowania
na powierzchni płotu.

S Wtrakciepodkaszania lub podcinania kor-
zeni, aby zminimalizować zużycie żyłki
oraz zapewnićminimalne zużycie głowicy,
prac nie należy wykonywać na maksymal-
nych obrotach. Szczególnie dotyczy to:
S Pracy na łatwym do koszeniu podłożu.
S Pracywpobliżuobiektów, wokół których
może zawijać się żyłka (takich jak: małe
słupki, drzewa lub siatki ogrodzeniowe).

S W czasie koszenia właściwego lub zamia-
tania, aby uzyskaćpożądane efekty pracy,
urządzenie powinno pracować na
pełnych obrotach.
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PODKASZANIE --- Prowadzić spód głowicy
kosy około 80 mm nad poziomem podłoża i
pod pewnym kątem. Tylko końcówka żyłki
powinna stykać się z koszoną trawą. Nie
należy na siłę wprowadzać żyłki tnącej w
koszoną trawę.
Podkaszanie

3 cale (8 cm)
nad ziemią
PODCINANIE KORZENI --- Podcinanie kor-
zeni pozwala na usunięcie niepożądanych
roślin. Prowadzić spód głowicy kosy około
80 mm nad poziomem podłoża i pod pew-
nym kątem. Końcówka żyłki może dotykać
podłoża wokół drzew, słupów, pomników,
itp. Ta technika zwiększa zużycie żyłki.
Podcinanie korzeni

KOSZENIE WŁAŚCIWE --- Kosiarka idealnie
nadaje się do wykonywania koszenia

właściwego w miejscach, do których nie
mają dostępu konwencjonalne kosiarki
kołowe. W czasie koszenia, żyłka powinna
obracać się w płaszcźynie równoległej do
podłoża. Należy unikać dociskania glowicy
do podłoża --- może to spowodowaćwyrwa-
nie trawy oraz uszkodzenie urządzenia.
Koszenie
właściwe

ZAMIATANIE --- Podmuch powietrza spowo-
dowany przez obracającą się żyłkę może
służyć do szybkiego i łatwego zamiatania.
Żyłka powinna obracać się w płaszczyżnie
równoległej do zamiatanej powierzchni.
Kosę należy prowadzić ruchem z lewej do
prawej i odwrotnie.
Zamiatanie

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Przed przystą---
pieniem do serwisowania kosy należy
odłączyć świecę zapłonową (za wyjątkiem
regulacji gaźnika).
KONTROLA ZAMOCOWANIA ELE-
MENTÓW MOCUJĄCYCH I CZĘŚCI
URZĄDZENIA
S Kapturek świecy zapłonowej
S Filtr powietrza
S Śruby pokrywy
S Śruba uchwytu roboczego
S Osłona przeciwyrzutowa
KONTROLA USZKODZEŃ LUB
ZUŻYTYCH CZĘŚCI
W celu wymiany zniszczonych lub zużytych
części należy skontaktować się z autoryzo-
wanym punktem handlowo---serwisowym.
S Przełącznik ZAŁ/WYŁ --- Sprawdzić, czy
przełącznik ZAŁ/WYŁ działa prawidłowo
--- w tymcelu ustawićgowpołożeniuWYŁ.
Sprawdzić, czy powoduje to wyłączenie
silnika; następnieponownie uruchomićsil-
nik i kontynuować pracę.

S Zbiornik paliwa --- W przypadku
zauważenia nieszczelności lub uszkodzeń
zbiornika paliwa należy go wymienić.

S Osłona przeciwyrzutowa --- W przypadku
zauważenia uszkodzeń osłony przeciwyr-
zutowej należy przerwać pracę.

KONTROLA CZYSTOŚCI
URZĄDZENIA I OZNACZEŃ
S Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy
nie poluzowały się części urządzenia lub
czy nie są one uszkodzone. Kosę oraz oz-
naczenia należy oczyścić wilgotną
szmatką z delikatnym detergentem.

S Wytrzeć urządzenie czystą i suchą szmatką.
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
Zanieczyszczony filtr powietrza pogarsza
wydajność silnika i zwiększa zużycie paliwa
oraz ilość szkodliwych emisji. Filtr należy
czyścić co 5 godzin pracy.
1. Wyczyścić pokrywę oraz miejsce
dookoła niej tak, aby, po zdjęciu pokry-
wy, brud i trociny nie dostały się do
komory gaźnika.

2. Zdemontować części jak pokazano na
rysunku poniżej.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka powstania
pożaru lub powstania szkodliwych oparów,
filtra powietrza nienależy czyścićwbenzynie
lub innych palnych rozpuszczalnikach.
3. Wymyć filtr wodą z mydłem.
4. Zaczekać aż wyschnie.
5. Ponownie zmontować wszystkie części.
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Pokrywa
filtra
powietrza

Filtr powietrza
Guzik

WYMIANA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ
Świecę zapłonową należy wymieniać co rok.
Zapewnia to łatwy i optymalny rozruch silnika.
Szczelina świecy zapłonowej powinna
wynosić 0,6mm.Czas zapłonunie podlega re-
gulacji.
1. Obrócić, a następnie zdjąć kapturek
świecy zapłonowej.

2. Wyjąć świecę zapłonową z cylindra i
pozbyć się jej.

3. Do wymiany użyć świecy typu Cham-
pion RCJ---6Y i dokręcić ją mocno kluc-
zem gniazdowym 19 mm.

4. Nałożyć kapturek świecy zapłonowej.

SERWIS I REGULACJA
WYMIANA ŻYŁKI
1. Ustawić przełącznik ZAŁ/WYŁ w
położeniu WYŁ.

2. Odłączyć przewód świecy zapłonowej.
3. Zdjąć szpulę poprzez energiczne
pociągnięcie za zaczep. Wyczyścić całą
powierzchnię piasty i szpuli. Założyć
nową szpulę z nawiniętą żyłką lub uciać
dwa odcinki po 4 metry firmowej żyłki
McCulloch o średnicy 2 mm.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać
przewodów drucianych, lin lub strun, itp.,
ponieważ mogą się one oderwać i stanowić
poważne zagrożenie.
4. Włożyć końcówki żyłki na głębokość
około 1 cm w mały otworek po
wewnętrznej stronie szpuli.

Małe
otwory

Szpula

Piasta

Żyłka w rowku

Otwory wylotu żyłki

Otwory wylotu żyłki

5. Żyłkę na szpulę należy nawinąć równo-
miernie jednocześnie dobrze ją
naciągając. Żyłkę należy nawijać w kier-
unku wskazanym przez strzałki
znajdujące się na szpuli.

6. Włożyć żyłkę w rowek pozostawiając bez
nawijania odcinek o długości 7 --- 12 cm.

7. Włożyć żyłkę w otwory wylotowe w
piaście (jak pokazano na rysunku).

8. Ustawić rowki równo z otworami wyloto-
wymi.

9. Wcisnąć szpulę w piastę, aż zaskoczy.

10. Wyciągnąć wystające fragmenty żyłki
tak, aby wyszły z rowków.

REGULACJA GAŹNIKA

OSTRZEŻENIE: Podczas regulacji
gaźnika do urządzenia nie powinny zbliżać
się inne osoby. Przez większość etapów op-
isywanej procedury, głowica kosząca, nóz
tnący lub inne koncówki robocze będą w ru-
chu. Dlatego też należy używać sprzętu och-
ronnego oraz stosować się do zaleceń
bezpieczeństwa. Po dokonaniu regulacji,
glowica koszaca, nóz lub inne koncówki nie
mogą obracać się, gdy urządzenie pracuje
na obrotach jałowych.
Gaźnik został ustawiony fabrycznie. Regu-
lacja gaźnika może byćwymagana jeśli zos-
tanie zauważony jeden z poniższych symp-
tomów:
S Silnik nie przechodzi do biegu jałowego po
zwolnieniu spustu przepustnicy.

S Głowica kosząca, nóż lub inne końcówki
obracają się, gdy urządzenie pracuje na
obrotach jałowych.
Regulację należy przeprowadzić
podpierając urządzenie tak, aby końcówka
kosząca znajdowała się nad ziemią i, aby nie
dotykała żadnych innych obiektów.
Pracującą kosę w czasie regulacji należy
trzymać w ręku. Należy uważać, aby żadną
częścią ciała nie dotknąć końcówki oraz
tłumika.
Regulacja Pracy Jałowej
Ustawić silnik w trybie pracy jałowej.
Wyregulować obroty silnika tak, aby głowica
kosząca, nóż tnący lub inna kóncówka ro-
bocza nie obracała się (praca jałowa zbyt
szybka) oraz aby silnik pracował bez
dławienia się (praca jałowa zbyt wolna).
S Jeśli silnik gaśnie lub dławi się, w celu
zwiększenia obrotów silnika należy
obrócić śrubę obrotów jalowych w kierun-
ku zgodnymz ruchemwskazówekzegara.

S Jeśli głowica kosząca, nóż lub inna
kóncówka robocza obraca się na biegu
jałowym, śrubę obrotów jałowych należy
przekręcić w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara tak, aby
zmniejszyć obroty silnika.
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OSTRZEŻENIE: Po każdej regulac-
ji należy ponownie sprawdzić zachowanie
się urządzenia na biegu jałowym. Głowica
kosząca nie może się poruszać lub obracać
ponieważ może to spowodować poważne
obrażenia ciała u operatora lub innychosób.

Śruba
obrotów
jałowych

Pokrywa
filtra
powietrza

Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc lub
jeśli nie są Państwo pewni jak wykonać
opisaną regulację, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem handlowo---
serwisowym.

PRZECHOWYWANIE

OSTRZEŻENIE: Po każdym użyciu
należy wykonać następujące czynności:
S Przed przechowaniem lub transportem
należy zatrzymać silnik oraz poczekać aż
ostygnie.

S Kosę należy przechowywać w dobrze
wentylowanymmiejscu i tam, gdzie nie ist-
nieje ryzyko kontaktu oparów paliwa z isk-
rami lub płomieniem w podgrzewaczach
wody, silnikach elektrycznych,
przełącznikach, piecach, itp.

S Przed przechowywaniem lub transportem
urządzenia należy opróżnić zbiornik paliwa.

S Urządzenie należy przechowywać z dala
od dzieci.

S Kosę należy przechowywać z nałożonymi
wszystkim osłonami. Kosę należy położyć
tak, aby jej ostre czesci nie zranily przy-
padkowych osób.
PRZECHOWYWANIE SEZONOWE
Pod koniec sezonu lub jeśli urządzenie nie
będzie używane przez okres dłuższy niż 30
dni należy je odpowiednio przygotować do
przechowywania.
Jeśli kosa będzie przechowywana przez
dłuższy okres czasu:
S Przed przechowaniem, kosę należy
wyczyścić.

S Kosę należy przechowywaćw miejscu su-
chym.

S Należy lekko naoliwić zewnętrzne po-
wierzchnie metalowe.

SILNIK
S Odkręcić świecę zapłonową i przez otwór
świecy dolać 1 łyżeczkę oleju silnikowego
(40:1) do silników dwusuwowych
chłodzonych powietrzem. Powoli
pociągać linkę rozrusznika 8 do 10 razy,
aby równomiernie rozprowadzić olej.

S Założyć nową świecę zapłonową (zaleca-
nej marki oraz odpowiednią do zakresu
temperatury roboczej).

S Wyczyścić filtr powietrza.
S Sprawdzić, czy nie poluzowały się śruby i
nakrętki. Wymienić wszystkie uszkod-
zone, złamane lub zużyte części.

S W każdym nowym sezonie należy użyć
nowego paliwa pamiętając o przygotowa-
niu odpowiedniej mieszanki z olejem.
INNE ZALECENIA
S Benzyny nie należy przechowywać dłużej
niż jeden sezon.

S Jeśli kanister rdzewieje należy go
wymienić.
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PROBLEM PRZYCZYNA CO ZROBIĆ
Nie da się
uruchomić
silnika.

Silnik pracuje
nieprawidłow
o na biegu
jałowym.

1. Konieczna regulacja
gaźnika.

2. Zużyte uszczelki
wału korbowego.

3. Za słabe sprężanie.

1. Patrz rozdział “Regulacja Gaźnika” w
Rozdziale “Serwis i Regulacja”.

2. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

3. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

1. Zanieczyszczony filtr
powietrza.

2. Zanieczyszczona świeca
zapłonowa.

3. Konieczna regulacja
gaźnika.

4. Na ekranie wylotu tłumika
osad węglowy.

5. Za słabe sprężanie.

Silnik nie
zwiększa ob-
rotów, ma
mała moc lub
gaśnie przy
większym
obciążeniu.

1. Wyczyścić lub wymienić filtr
powietrza.

2. Wyczyścić lub wymienić świecę
zapłonową i sprawdzić szczelinę
świecy.

3. Patrz rozdział “Regulacja Gaźnika” w
Rozdziale “Serwis i Regulacja”.

4. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

5. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

Z silnika wy-
dobywa się
za dużo
spalin.

1. Ssanie częściowo
włączone.

2. Nieprawidłowa mieszanka
paliwowa.

3. Zanieczyszczony filtr
powietrza.

4. Konieczna regulacja
gaźnika.

1. Dokonać regulacji ssania.

2. Opróżnić zbiornik paliwa i
zatankować go odpowiednią
mieszanką paliwową.

3. Wyczyścić lub wymienić filtr
powietrza.

4. Patrz rozdział “Regulacja Gaźnika” w
Rozdziale “Serwis i Regulacja”.

Silnik nadmier-
nie się rozgrze-
wa.

1. Nieprawidłowa mieszanka
paliwowa.

2. Niewłaściwa świeca
zapłonowa.

3. Konieczna regulacja
gaźnika.

4. Na ekranie wylotu tłumika
osad węglowy.

1. Opróżnić zbiornik paliwa i zantankować
go odpowiednią mieszanką paliwową.

2. Założyć odpowiednią świecę
zapłonową.

3. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

4. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czynności naprawczych należy
zawsze odłączyć swiecę zapłonową (za wyjątkiem tych czynności, które muszą być
wykonywane, gdy nożyce jest w ruchu).

USUWANIE USTEREK

1. Przełącznik ZAŁ/WYŁ w
pozycji WYŁ.

2. Zalany silnik.

3. Pusty zbiornik paliwa.

4. Świeca zapłonowa nie
daje iskry.

5. Paliwo nie dopływa do
gaźnika.

6. Konieczna regulacja
gaźnika.

1. Ustawić przełącznik ZAŁ/WYŁ w
położeniu ZAŁ.

2. Patrz “Rozruch Zalanego Silnika” w
rozdziale ”Eksploatacja kosy spalinowej”.

3. Zatankować zbiornik odpowiednią
mieszanką paliwową.

4. Założyć nową świecę zapłonową.

5. Sprawdzić, czy filtr paliwa nie jest
zanieczyszczony; wymienić filtr.
Sprawdzić, czy przewody paliwa nie
są zagięte lub pęknięte; naprawić lub
wymienić.

6. Skontaktować się z autoryzowanym
punktem handlowo---serwisowym.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
zgodnie z 2000/14/EC

Michael S. Bounds, Dyrektor
Dzial Bezpieczeństwa Produktów i Norm

Deklaracja zgodności EC zgodnie z 2000/14/EC
My,ElectroluxHomeProducts, Inc., Texarkana, TX, 75501,USA, Tel. : +1903 2234100,
deklarujemy, przyjmując wyłączną odpowiedzialność, że kosa spalinowa McCulloch
model TrimMac 281 została poddana weryfikacji zgodnie z Załącznikiem V do
stosownej DYREKTYWY, i że egzemplarze o numerach seryjnych począwszy od
2005---335N00001 spełniają wymagania DYREKTYWY. Szerokość cięcia 431 mm.
Zmierzonamocakustycznawynosi 108 dB, a gwarantowanamocakustyczna jest równa
114 dB.
Texarkana 05---12---01

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
zgodnie z 98/37/EC

Michael S. Bounds, Dyrektor
Dział Bezpieczeństwa Produktów i Norm

Deklaracja zgodności EC (Dyrektywa 98/37/EC, Załącznik II, A) (Dotyczy tylko Europy)
My,ElectroluxHomeProducts, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA,Tel.: +1903 2234100,
deklarujemy, przyjmując wyłączną odpowiedzialność, że kosy spalinowe McCulloch
model TrimMac 281 o numerach seryjnych począwszy od 2005---335N00001 spełniają
wymagania następujących DYREKTYW: 98/37/EC (maszyny) i 89/336/EEC
(kompatybilność elektromagnetyczna), łącznie z poprawkami do nich oraz, że są
zgodnie z następującymi normami: EN 12100---2, EN ISO 11806:1997 oraz CISPR 12.
Zatwierdzenie typu wykonał Szwedzki Instytut BadańMaszyn, SMP, Fyrisborgsgatan
3 S---754 50 Uppsala, Szwecja. Świadectwo noszą numery: SEC/04/1035.
Texarkana 05---12---01
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ARKUSZ DANYCH TECHNICZNUYCH
MODEL: TrimMac 281
SILNIK
Pojemność, cm3 32
Maksymalna moc silnika, mierzona zgodnie
z ISO 8893, kW 0,64
OBROTY SILNIKA
Przy maksymalnej mocy silnika, obr/min 7000
Maksymalna częstotliwość obrotów trzpienia, obr/min 10000
Obroty silnika przy maksymalnej zalecanej częstotlivości obrotowej
trzpienia, obr/min 10000
Zalecane obroty na biegu jałowym, obr/min 3000
UKŁAD PALIWOWY I SMAROWANIA
Pojemność zbiornika paliwa, cm3 325
Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika,,
mierzone zgodnie z ISO 8893, g/h 399
Okre281one zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika,
mierzone zgodnie z ISO 8893, g/kWh 435
WAGA
Bez końcówki koszącej lub osłony, z pustym zbiornikiem paliwa, kg 5
KOŃCÓWKA KOSZĄCA
Zespół głowicy tnącej, numer części #530095846
POZIOM HAŁASU (Analiza pasmowa oktawowa 100---10000hz 1/3 oktawy)
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE mierzone zgodnie z ISO/EN 11806
mierzone zgodnie z EN 27917, dB(A) 95,6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ mierzone zgodnie z ISO/EN 11806
mierzone zgodnie z ISO/EN 10884, dB(A) 105,7
POZIOM DRGAN mierzony zgodnie z ISO 7916
UCHWYT PRZEDNI
Bieg jałowy, m/s2 9,18
Rozbieganie silnika, m/s2 7,33
UCHWYT TYLNY
Bieg jałowy, m/s2 20,1
Rozbieganie silnika, m/s2 10,1

ROK PRODUKCJI: 2006
ADRES PRODUCENTA: Electrolux Outdoor Products Italy

Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868


